
 
Beste Masters, 
 
  Zwemclub Nijlen heeft het genoegen uw vereniging te mogen uitnodigen op de 21 
ste uitgave van haar Internationale Masterwedstrijd op 16 maart 2019. 
 
Deze wedstrijd is gekend voor zijn sterk deelnemersveld, de boterhammen, en de muziek 
welke terugkeert in de tijd. 
 
We werken ook dit jaar met een elektronische tijdsopname. 
 
Net zoals vorig jaar is er een Club wisselbeker, die definitief verworven kan worden. 
Daarnaast is er een speciale trofee voor de snelste aflossingsploeg voorzien. Details over 
beide trofeeën vindt u terug in het officiële wisselreglement in bijlage. 
 
Er is een goudstaafje voorzien ter waarde van meer dan 100 € voor de persoon die de 
meeste punten haalt op zijn 5 beste wedstrijden. Bij gelijke stand tellen de Fina punten. 
 
De sponsors zorgen wederom voor de “herinneringsmedaille”. 
 
Gelieve op voorhand uw officials op te geven. 
 
De limiettijden voor het registreren van een record vindt u op volgende sites : 
http://www.belswim.be/index.php?page=belgium‐masters‐rankings‐records 
http://www2.len.eu/?page_id=8020 
 
In bijlage vindt u het volledige programma en alle verdere nuttige inlichtingen. Voor verder 
informatie of omtrent een eventueel verblijf kan u terecht op : masters@zwemclub‐nijlen.be 
 
 
 
 
Wij hopen uiteraard uw club die dag te mogen verwelkomen. 
   
            Met sportieve groeten, 

          Het Bestuur  
 
 

               



 
Amis Masters, 
 

Club de natation Nijlen a le plaisir de pouvoir inviter votre association à la 21è édition de sa 
compétition Masters internationale, le 16 mars 2019. 
 
La compétition est connue pour sa forte participation, les tartines et la musique qui « remonte le 
temps ». 
 
De nouveau cette année : chronométrage électronique ! 
 
Comme l’année passée, il y aura une Coupe de Change pour les clubs. Il y a également une trophée 
pour l’équipe de relais la plus rapide. Pour ces deux trophées, vous trouvez les détails dans le 
règlement de change en annexe.  
 
Il est prévu une barrette d’or d’une valeur de plus de 100 € pour la personne qui obtient le plus de 
points sur ses cinq meilleures courses. Les points FINA départageront d’éventuels ex‐æquo. 
 
Les sponsors se chargent à nouveau de la « médaille souvenir ». 
 
Merci d’indiquer vos officiels à l’avance. 
 
Pour les records, les temps limites se trouvent sur les sites suivantes : 
http://www.belswim.be/index.php?page=belgium‐masters‐rankings‐records 
http://www2.len.eu/?page_id=8020 
 
Vous trouverez en annexe le programme complet et tous les autres  renseignements utiles. 
Vous pouvez demander un plan d’accès ou des informations pour un éventuel séjour à l’adresse 
suivante : masters@zwemclub‐nijlen.be 
 
 
 
 
 
Nous espérons évidemment pouvoir accueillir votre club pour cette journée. 
 
Salutations sportives, 
Le Comité 

           











REGLEMENT Wisselbeker Internationale Masters wedstrijd Zwemclub Niilen 

Art. 1: De \\~sselbeker wordt georganiseerd door b.vemclub Nijlen. Deze wordt betwist 
onder de reglementen van de K.B .Z.BN .z. fen is voorbehouden aan zwemmers die op 31 
december van het jaar waarin de wisselcompetitie plaatsgrijpt behoren tol één van de 
volgende leeftijdscategorieën: 20-24 jaar, 25-29 jaar, enz .. (per 5 jaar). 

Art. 2: Zwemclub Nijlen bepaalt vrij het wedstrijdprogramma van de wisselbekcrcompetitie, 
onder voorbehoud van goedkeurjng ervan door de bevoegde instanties. 

Art. 3: Zwemclub Nijlen treedt op als inrichtende vereniging en heeft tot recht de 
wisselcompetitie te beperken tot de door haar uitgenodigde verengingen behorend tot de 
K.B.Z.B.N.Z:f Zwemclub Nijlen heeft ook het recht om de starten te beperken zoals 
bepaald in het wedstrijdprogramma. 
Zwemclub Nijlen is er wel toe gehouden de vereniging die het voorgaande jaar de wisselbeker 
tijdelijk kreeg toegewezen, uit te nodigen het eerstvolgende jaar het bezit van de ,Nisselbeker 
te verdedigen. 

Art. 4: De wisselbeker wordt elk jaar opnieuw in competitie gesteld. De waarde van de 
Wisselbeker is 100 EURO. 
Een lid van de club die de beker ontvangt, dient een verklaring te ondertekenen waarin hij er 
zich toe verbindt de trofee in goede staat opnieuw ter beschikking te stellen ten laatste de dag 
van de voigende wedstrijd Bij beschadiging, diefstal of een andere reden waardoor de beker 
niet meer beschikbaar kan worden gesteld, dient de waarde van de beker vergoed te worden 
aan ZN. 
Men wordt definitief eigenaar van deze wisselbeker indien men 3 maal in een periode van 5 
jaar de beker winl 

Art. 5: De Wisselbeker wordt tijdelijk uitgereil--t aan de Club welke het meeste punten 
totaliseert. 

Punten 10 : lste plaats van zijn categorie 
9 : 2de plaats van zijn categorie 

Enz .... 
Bij gelijkstand telt het meeste aantal keren 10 punten, dan 9 punten, enz. 

Art. 6: De aflossingen tellen mee voor de wisselbeker. 

Art. 7: Het is niet toegelaten een ingeschreven zwemmer door een andere zwemmer eveneens 
vergunninghouder bij deze club te vervangen, het is wel toegelaten een zwemmer in een 
aflossingswedstrijd te vervangen. 

Art. 8 : Ingeval de vereniging die tijdelijk bezitter is van de wisselbeker, ophoudt te bestaan 
of geschorst wordt door de bevoegde instanties, dient deze vereniging de wisselbeker 
onmiddellijk terug over te dragen aan Zwemclub Nijlen. 

Art. 9 : Alle onvoorziene gevallen worden, volgens de geest van dit reglement, beslecht door 
Zwemclub Nijlen. 

Art. 10: Iedere deelnemende club wordt geacht dit reglement te kennen en te aanvaarden. 

Voor zwemclub Nijlen, 

Filip TIMMERMANS, 
Spo1isecretaris. 
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